






Ontwerp je eigen economie

● Start 
● Verlangen  (groepjes van 3)
● Omgekeerde Economie
● 1 Principe  (eigen post-it) 
● Doelgroep (groepjes maken rond principe)
● Concept  A4
● Business Flap

●Delen!



Bekrachtig je Verlangen / 
Purpose

• Wat is uw 
Levensdoel ?

Of
• Wat komt u hier

doen?

• Wissel uit in 
drietallen

• 3 x 3 minuten!



Permacultuur Principes in
Economische termen

• Samengevat:

Evenwicht 
tussen belangen 
mens / dieren / 
aarde

• Sluit kringlopen 
(materiaal)

• Kleine 
kringlopen(energ
ie)

• Eerlijk Delen



Omgekeerde Economie

Alle economische wetten omkeren

Met geld kun je geld verdienen 
(beleggen, speculeren)

“Geld” registreert alleen. Dat kost alleen 
maar. 



Omgekeerde Economie I

Gangbare Economie

Maximale winst

Groei-dwang

Mensheid leeft in 
dienst van het 
systeemmet wetten en 
kuren (religie)

Meer = Beter

Omgekeerd

Streven = evenwicht

Groei-dwang 
wegnemen

Zelf meester over 
het systeem (creatie)

Op zoek naar 
Evenwicht



Omgekeerde Economie II

Gangbare Economie

Geldschepping in 
handen van 
(commerciele) 
bankenConcurrentie

Prijsconcurrentie

Werkloosheid

Je kunt niet op tegen 
goedkope ……

Euro /Dollar

Omgekeerd

Peer-to-Peer 
geldschepping

Samenwerking

Waardebepaling op basis 
van intrinsieke waarde

Van verder weg kost meer 
energie en is dus een 
minder gunstige keuze

Kleureneconomie



Principes 

• Welk principe wil je 
terugzien in je  
ontwerp?

• Welk principe 
ontbreekt in de 
gangbare 
economie? 

• Noteer op Post-it

• + je naam (klein)

•

• We gaan teams 
maken rond 
hetzelfde principe



Groeperen van post-its

• Op de flap hangen 
jullie gekozen 
principes

• Welke principes 
gaan samen 
werken ?

• Vorm een team ? 

• Door naar 
doelgroep !



Doelgroep

• Wie zijn de gebruikers, betrokken 
partijen, omstanders en 
“buitenstaanders” die erbij horen?

• Voeg meerdere concepten samen / of 
juist niet !

• Begin klein, denk in.
• Op de Flap
• Denk inclusief!
• 10'



Kies een Concept Systeem 

• Permacredits

• LETS

• LETS-Uren

• Minuto

• Kleureneconomie

• Geef-Economie

• “Zonder”



Kies type economie

Naam Struc-
tuur

< - >  € Centraal of 
Peer-2-peer

Uniek Punt

● Kleuren-
economie

Lokaal Nee P2P Maximale recycling en minimaal 
energiegebruik brengen ons in balans

● LETS Lokaal Ja C Eenvoudige start

● Minuto Lokaal Nee P2P Mijn uren = jouw uren, 
+ ons kent ons

● LETS-Uren Lokaal Nee C Mijn uren = jouw uren

● Permacredits Globaal Ja P2P Bitcoin-variant voor permies



Maak een Poster

• Lokkende tekst voor doelgroep
• Korte intro currency
• Welke typen producten en diensten 
worden er geproduceerd, aangeboden 
en gereduceerd?

• Serieus? Wissel contact gegevens uit + 
noteer op de flap

• 15' 



Delen

• Presenteer je Poster!
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